ANUNŢ
În atenţia candidaţilor la examenul de admitere în profesia de avocat –
probele de examen din datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013:
1. Candidaţii vor avea în vedere şi respecta următoarele instrucţiuni şi reguli de
desfăşurare ale examenului:
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.
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În zilele de examen, între orele 7.00 - 14.00, este interzis accesul
publicului în clădirea sau, după caz, în secţiunea clădirii în care se
desfăşoară proba de examen.
Prezentarea candidaţilor la sala programată este obligatorie la ora
8.00. Repartizarea pe săli se afişează cu cel puţin 24 de ore înaintea
probei.
Intrarea candidaţilor în sala de examen se va face în baza strigării de
către un membru al comisiei de sală a catalogului de sală şi în urma
verificării identităţii candidaţilor.
Sunt admise ca acte de identificare numai cartea/buletinul de identitate,
cartea de identitate provizorie, paşaportul sau permisul de conducere,
prezentate în original. Copii de pe acestea ori alte documente nu vor
putea fi luate în considerare.
Candidaţilor le va fi interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete,
tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice.
Ocuparea locurilor în sala de examen se va face în strictă conformitate
cu instrucţiunile comisiei sălii de examen.
În sala de examen candidaţilor le vor fi distribuite coli-tip de examen şi
ciorne.
Plicul sigilat cu subiectele de examen va fi deschis la ora 9.00.
Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nu mai este permisă, sub
nici un motiv, intrarea candidaţilor în sala de examen.
Timpul afectat desfăşurării probelor din datele de 25 si 27 septembrie
2013 este de 4 (patru) ore, socotit din momentul în care şi ultimul
candidat din sală a primit subiectul şi coala-tip de examen. Pentru
proba din data de 26 septembrie 2013 (O.E.P.A.) timpul de desfăşurare
este de 2 (două) ore.
Pentru redactarea lucrării va putea fi folosit numai pixul de culoare
neagră ce va fi înmânat candidatului de comisia de examen.
Orice semn distinctiv atrage după sine anularea lucrării.
Tăierea de către candidaţi a menţiunilor pe care le consideră greşite
este permisă cu condiţia ca tăierea textului să fie realizată cu o singură
linie orizontală, realizată cu acelaşi pix cu care a fost redactată
lucrarea. Textul tăiat nu va putea fi luat în considerare la corectarea
lucrărilor sau la soluţionarea contestaţiilor.
În timpul desfăşurării probei este strict interzisă orice comunicare sau
colaborare de orice fel între candidaţi. Orice tentativă de comunicare cu
exteriorul, între candidaţi sau de copiere se va sancţiona invariabil cu
anularea lucrării şi eliminarea imediată din examen a
candidatului/candidaţilor în cauză.
Este cu desăvârşire interzisă orice comunicare între comisia de sală şi
candidaţi cu privire la subiectele probei sau la orice alte chestiuni care
excedează chestiunile ţinând de procedura şi disciplina examenului.
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La cererea candidatului care doreşte să-şi transcrie lucrarea se va da
acestuia o nouă coală-tip de examen, după ce în prealabil acesta este
avertizat asupra faptului că lucrarea supusă transcrierii este anulată
imediat. În momentul predării noii coli-tip membrul comisiei de sală va
anula lucrarea supusă transcrierii prin linie diagonală şi înscrierea
menţiunii „Anulat” pe toate paginile. Transcrierea lucrării nu este
permisă decât o singură dată.
Candidaţii nu vor putea preda lucrarea şi părăsi sala de examen mai
devreme de o oră de la începerea probei. După acest moment
candidaţii vor putea preda lucrarea, subiectul, colile tip anulate şi ciorna
şi părăsi sala în orice moment.
Nu se permite candidaţilor să ia cu ei subiectele de examen pe care leau primit, indiferent de ora la care candidaţii părăsesc sala de examen.
Acestea vor fi predate responsabilului de sală, odată cu lucrarea.
Subiectele de examen vor fi afişate odată cu baremele şi vor fi
publicate şi pe pagina web a U.N.B.R. şi a centrului de examen.
La expirarea timpului afectat probei nu mai este permisă candidaţilor,
sub nici un motiv, continuarea lucrării. Încălcarea interdicţiei se
sancţionează cu anularea lucrării.
Niciun candidat, sub nici un motiv, nu va putea ieşi din sala de examen
cu coli tip de examen, chiar şi dacă acestea nu au fost folosite sau au
fost folosite şi ulterior anulate.
În cazul în care în sală au mai rămas trei candidaţi, aceştia vor rămâne
în sală până când toţi îşi vor fi predat lucrarea. Ei vor putea părăsi
numai împreună sala de examen.
La predarea lucrării de către candidat, lipirea colţului se va face de
către comisia de sală în faţa candidatului iar acesta va semna de
predarea colii-tip de examen.
Odată cu colile-tip de examen candidaţii vor preda comisiei de sală şi
subiectele şi ciornele.
Baremul de evaluare şi notare va fi afişat la uşa imobilului de examen
după cel puţin 30 de minute de la încheierea probei la toate sălile, dar
nu mai târziu de o oră de la data expirării timpului regulamentar de
examen (respectiv cel târziu ora 14.00 în zilele de 25 şi 27 septembrie
2013, ora 12.00 în ziua de 26 septembrie 2013).

2. Instrucţiunile şi regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentuluicadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in
cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în
vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de
avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,
prevăzut în anexa Hotărârii nr. 4/2011 a Consiliului U.N.B.R, republicată, care se
prezumă a fi cunoscute de toţi candidaţii.
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